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Τροπολογία 39
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 
μεταβατικές διευθετήσεις που να 
επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
και τη θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού που έχει ήδη διατεθεί στην 
αγορά σύμφωνα με την οδηγία 
2006/95/EΚ.

(25) Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
των εθνικών κανόνων μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να δοθεί εύλογος αλλά 
περιορισμένος χρόνος στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στο 
πλαίσιο των ισχυόντων εθνικών κανόνων, 
προκειμένου, παραδείγματος χάριν, να 
πωλήσουν τα αποθέματά τους από 
παραχθέντα προϊόντα. Είναι απαραίτητο 
να προβλεφθούν μεταβατικές διευθετήσεις 
που να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην 
αγορά και τη θέση σε λειτουργία 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που έχει ήδη 
διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την 
οδηγία 2006/95/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 40
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Στα εναρμονισμένα πρότυπα που 
σχετίζονται με την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ανθρώπων με αναπηρίες, την οποία 
υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 
Δεκεμβρίου 2010.
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Τροπολογία 41
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
στο ηλεκτρολογικό υλικό ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό 
υλικό. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί 
κάποιος να επικοινωνήσει με τον 
κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους, τη διαδικτυακή 
διεύθυνσή τους σε γλώσσα ευνόητη για 
τον πελάτη και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς και τη διεύθυνσή τους στο 
ηλεκτρολογικό υλικό ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό 
υλικό. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί 
κάποιος να επικοινωνήσει με τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 42
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, 
την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία 
τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα 
τους και τη διεύθυνσή τους στο 
ηλεκτρολογικό υλικό ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό 
υλικό.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, 
την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία 
τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα 
τους, τη διαδικτυακή διεύθυνσή τους σε 
γλώσσα ευνόητη για τον πελάτη και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς και τη 
διεύθυνσή τους στο ηλεκτρολογικό υλικό 
ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία
του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το 
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ηλεκτρολογικό υλικό.

Or. en

Τροπολογία 43
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή που ορίζει το παράρτημα IV της 
παρούσας απόφασης, περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προσδιορίζονται στην 
ενότητα Α όπως ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία 
δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή 
στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
υπάρχει διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό 
υλικό.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή που ορίζει το παράρτημα IV της 
παρούσας απόφασης, περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προσδιορίζονται στην 
ενότητα Α όπως ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία 
δεδομένα. Έπειτα από σχετικό αίτημα, 
μπορεί να μεταφράζεται στη γλώσσα ή 
στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
υπάρχει διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό 
υλικό.

Or. en

Τροπολογία 44
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή που ορίζει το παράρτημα IV της 
παρούσας απόφασης, περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προσδιορίζονται στην 
ενότητα Α όπως ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία 
δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή 

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή που ορίζει το παράρτημα IV της 
παρούσας απόφασης, περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που προσδιορίζονται στην 
ενότητα Α όπως ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία 
δεδομένα. Έπειτα από σχετικό αίτημα, 
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στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
υπάρχει διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό 
υλικό.

μπορεί να μεταφράζεται στη γλώσσα ή 
στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 
υπάρχει διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό 
υλικό.

Or. en

Τροπολογία 45
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήψη των 
κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών δεν 
έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος μέλος 
ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό 
μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το 
μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

7. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη 
των κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών 
δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος 
μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με 
προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος 
μέλος, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

Or. en

Τροπολογία 46
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από τις [ημερομηνία - 2
έτη μετά τη θέσπιση] το αργότερο, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 2, το άρθρο 3 
παράγραφος 1, τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 
,12, το άρθρο 13 παράγραφος 1, τα άρθρα 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 
και τα παραρτήματα III και IV. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από τις [ημερομηνία -
τρία έτη μετά τη θέσπιση] το αργότερο, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 2, το άρθρο 3 
παράγραφος 1, τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 
,12, το άρθρο 13 παράγραφος 1, τα άρθρα 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 
και τα παραρτήματα III και IV. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
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κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 47
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II– παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στον εξοπλισμό που προορίζεται 
αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και 
ανάπτυξης και ο οποίος διατίθεται μόνο 
από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ιδιώτες τελικοί χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε προϊόντα Ε&Α. Με την πρόσφατη 
αναθεώρηση των οδηγιών για τις επικίνδυνες ουσίες και για τα ΑΗΗΕ αφαιρούνται αυτές οι 
συσκευές από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών. Για να αποφευχθούν ασάφειες, πρέπει να 
προσαρμοστεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα προϊόντα αυτά.

Τροπολογία 48
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αριθ. xxxxxx (αποκλειστικό στοιχείο 
ταυτοποίησης του ηλεκτρολογικού 
υλικού):

1. Αριθ. xxxxxx (αποκλειστικό στοιχείο 
ταυτοποίησης της δήλωσης):

Or. en
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Τροπολογία 49
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση 
ηλεκτρολογικού υλικού που καθιστά 
δυνατή την ιχνηλασιμότητα. Περιλαμβάνει 
έγχρωμη εικόνα επαρκούς διαύγειας για να 
είναι δυνατή η ταυτοποίηση του 
ηλεκτρολογικού υλικού).

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση 
ηλεκτρολογικού υλικού που καθιστά 
δυνατή την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, 
φωτογραφία επαρκούς διαύγειας για να 
είναι δυνατή η ταυτοποίηση του 
ηλεκτρολογικού υλικού).

Or. en

(Βλ. διατύπωση του παραρτήματος ΙΙΙ, σημείο 4, της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ)


